
STEM PREPARADES? 

LA COMPETÈNCIA CIENTÍFICA I EL REPTE DE LA 
SOSTENIBILITAT EN CLAU DE GÈNERE



sessió 4.

STEM 
PREPARA

DES?

Incorporem totes 
les mirades en el 

disseny de les 
nostres accions

26 de gener de 2020



Presentar alguns recursos més

Compartir les vostres activitats

Consensuar l’acció conjunta

Objectius d’aquesta sessió



https://projectes.xtec.cat/barcelona-apren-ciencia/categoria/formacio/

Més recursos: Barcelona Aprèn Ciència

L’objectiu principal 
d’aquesta iniciativa és 
compartir informació, 

notícies i recursos sobre 
les activitats, programes i 
jornades que es realitzen 
a Barcelona sota el marc 

de les STEAM. 
Paral·lelament, ens pot 

ajudar per a fer créixer la 
comunitat d’aprenentatge.

https://projectes.xtec.cat/barcelona-apren-ciencia/categoria/formacio/


Més recursos: STEAMcat

El programa d’innovació 
pedagògica STEAMcat
consisteix en 
l’acompanyament dels 
centres mitjançant 
l’assessorament, la creació 
de la Comunitat STEAMcat, 
les formacions i els 
recursos.

https://projectes.xtec.cat/steamcat/recursos/orientacio/100tifiques/

Fins avui us podeu inscriure a 100tífiques, xerrades online amb dones científiques

https://projectes.xtec.cat/steamcat/recursos/orientacio/100tifiques/


Més recursos: EDUGLOBALSTEM

Web de recursos per a 
la integració de 
l’educació per la 
justícia global i la 
transformació social 
als estudis 
cientificotècnics a 
l’educació secundària i 
universitària.

Fruït d’un grup de 
treball del 
professorat.

http://www.eduglobalstem.cat/

http://www.eduglobalstem.cat/


Compartim les vostres accions

https://drive.google.com/drive/folders/1I9HwgHbncIt-8OrHqyQVnkvR6arHNFO2?usp=sharing

AMADEU VIVES CALVET D’ESTRELLA CAN DEU CAN LLONG

CIFUENTES CREU ALTA ESPRONCEDA TARLATANA

3-5’

IDEA GENERAL DESENVOLUPAMENT

PARTICIPANTS RECURSOS

CALENDARITZACIÓ PRODUCTE FINAL

GÈNERE DIA DE LA DONA

TREBALL EN XARAXA

https://drive.google.com/drive/folders/1I9HwgHbncIt-8OrHqyQVnkvR6arHNFO2?usp=sharing


Google docs

Genial.ly

ACCIÓ CONJUNTA

LÍNEA DEL TEMPS PUBLICACIONS A LES XARXES

#STEMSabadell

#donesiciencia

https://view.genial.ly/5c76809508403f02612d5a09/interactive-content-timeline-diagram
https://view.genial.ly/5a66097a0f38fe1835285d6e/interactive-content-chronology
https://www.officetimeline.com/make-timeline/google-docs


Discutim la línia del temps

Quines informacions/recursos pot afegir cada escola?

Construïm una plantilla per a les aportacions? Per exemple:

Escola:

Curs:

Any/segle rellevant:

Dona científica?

Descobriment/treball?

Acció que ha fet l’alumnat?

Imatge?

Com us encaixa? Pensem exemples?

https://view.genial.ly/5c76809508403f02612d5a09/interactive-content-timeline-diagram


Valoració del curs

Si us plau, ompliu 
aquest breu 
qüestionari sobre la 
vostra valoració del 
curs, ens ajuda molt 
a millorar!

https://forms.gle/Scx
A8qeY41hTVqoy5

https://forms.gle/ScxA8qeY41hTVqoy5


Moltes gràcies per la vostra 
atenció i les vostres aportacions!

Torn obert de paraula per a 
dubtes, opinions, 
recomanacions, peticions...

lvaldes@Fundesplai.org

mailto:lvaldes@Fundesplai.org

